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 BRÖSARPS BYAGILLE 

PROTOKOLL, fört vid styrelsens ordinarie sammanträde den 5 maj 2014 

 

Närvarande: Sven-G Hultman, ordförande, Anders Jonzon, vice ordförande, Ingbritt Stenberg, 

Christina Alm, kassör, Eva Nilsson, Malin Rimfors, Leif Richard samt Monika Lindén, sekreterare 

Frånvarande: Sven Johansson, Lotten Jensen och Emma Höök har anmält förhinder.  

§34 Styrelsens ordinarie sammanträde öppnas 

Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna. 

§35 Godkännande av dagordning 

Förslag till dagordning: Bilaga §35 

Styrelsen beslutar godkänna föreliggande förslag till dagordning. 

§36 Utseende av justerare  

Styrelsen utser Eva Nilsson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.  

§37 Protokoll från styrelsens ordinarie sammanträde 2014-04-07 

Protokoll 2014-04-07: Bilaga §37 

Styrelsen beslutar lägga protokoll enligt ovan till handlingarna. 

§38 Rapporter avseende  

a)Redovisning av det finansiella läget 

Styrelsens kassör informerar om Byagillets och Kulturföreningens finansiella lägen i enlighet med 

Resultat- och Balansrapport 2014-05-05 i enlighet med bilaga §38a. Kassören får i uppdrag att till 

nästa ordinarie sammanträde må 2 juni återkomma med tydligare beskrivning av hur Byagillets 

projekt bokförs. 

b)Cykelled Brösarp – Kivik 

Leif Richard och Malin Rimfors redovisar Byagillets skrivelse till Sydostleden med kopia till Tomelilla 

kommun i enlighet med bilaga §38b. I skrivelsen påpekar styrelsen vikten av att tydligt klargöra för 

Sydostledens ansvariga att cykelleden skall gå in i Brösarps by på sin väg mot Ravlunda by. 

Sydostledens projektledare har svarat att avsikten är att leden skall gå igenom Brösarps samhälle 

oavsett hur den sedan skall dras mellan Brösarp och Kivik. Styrelsen riktar ett stort tack till 

Trafikverket för initiativ till rastplats med plantering av fruktträd, som utvecklas på ett fint sätt. Med 

anledning av det sistnämnda, skall en insändare skrivas om vikten av att denna högklassiska rastplats 

även görs tillgänglig för cyklister – utan att dessa skall behöva riskera livet.   

c)Planförslag avseende Brösarps Torg 

Arbetsgruppen (Anders Jonzon, Emma Höök och Malin Rimfors) redovisar mötet 28 april med 

Tomelilla kommuns handläggare i ärendet Håkan Berggren. Arbetsgruppen avvaktar ett konstruktivt 

planförslag från Tomelilla kommun i slutet av vecka 21. 
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d) Leaderprojektet Backaleden 

Styrelsen kan konstatera att arbetet fortskrider enligt uppgjorda planer i tre parallella etapper. 

Styrelsen beslutar ta initiativ till en utbildningsdag 13 eller 15 oktober och inbjuda företagare och 

representanter för kommunen och regionen för att tydliggöra Brösarpsbygdens möjligheter att 

genomföra större vandringsarrangemang. Ordföranden har tillskrivit Tomelilla kommun i ärendet i 

enlighet med bilaga §38d. 

e) Äventyrslek på Byaängen 

Malin Rimfors meddelar att Tomelilla kommun beslutat att bidra med 5 000 kronor till mötesplats för 

gammal och ung på Byaängen. En förebyggande säkerhetsplan är under utarbetande rörande 

regelbunden översyn, underhåll etc. Tomelilla kommun är fastighetsägare. Arbetet påbörjas snarast. 

Sponsorer i Brösarpsbygden vidtalas om lämpliga insatser. 

f) Högtalaranläggning vid Byagillets och Kulturföreningens arrangemang 

Leif Richard får i uppdrag att ”dammsuga” marknaden för passande högtalaranläggningar som täcker 

Byagillets och Kulturföreningens behov. 

g) 2015 är det 150 år sedan tåget kom till Tomelilla 

Styrelsen beslutar att avstå från att delta i kommunens jubileumsaktiviteter 2015. Styrelsen beslutar 

vidare att eventuellt undersöka möjligheten att knyta till jubileet genom att i nästa års Kulturtramp    

t ex fokusera på temat ”Vad hände i Brösarp för 150 år sedan?” 

h) Skånes Matfestival på Vägstationsområdet i brösarp 23-25 maj 2014 

Leif Richard informerar om att ett hundratal utställare kommer att ställa ut sina produkter under 

festivalen. 

§39 Byagillets programpunkter våren- och sommaren 2014 – ansvariga för arrangemang och 
projekt inom parentes 

a) Skräpplockardag lö 10 maj i enlighet med bilaga §39 a (Malin Rimfors)  

b) Pubafton fre 30 maj (Leif Richard) 

c) “Kulturtrampet 2014” är ute till försäljning (Leif Richard) 

d) Kristi Himmelfärdsafton på Byaängen ons 28 maj 2014 (Leif Richard) 

Förberedelser äger rum må 26 maj fr o m kl 18.00. Enligt programmet talar Byagillets ordförande till 

våren (OK); en kör sjunger vårliga sånger (OK); korvgrillning och ev nässelsoppa (Magnus 

Henningsson); kaffeservering (Eva Nilsson och Monika Lindén); ängen röjs etc (Leif Richard). Brasan 

tänds när firandet börjar. Leif Richard ansvarar för affisch i samarbete med Birgitta Bohström. Malin 

Rimfors ansvarar för information till aktuella media om aftonen och aftonens kulturella bakgrund i 

Albo härad.  

e) Nationaldagsfirandet fre 6 juni 2014 äger rum på Byaängen (Leif Richard) 

Samling kl 17.15 vid skolan för avmarsch kl 17.30 via Brinkehem till Byaängen, där Elna Jolom, 

Tomelilla kommuns företagare 2013, talar och kulturpristagarna 2013 Byagillet, Andrarums IF och 

Sven Plavén hyllas för sina insatser i Kulturtrampet. Tomelilla ungdomsorkester spelar. 

Glassförsäljning (Magnus Henningsson). Beslut avseende Tomelilla Kulturpris 2013 framgår av bilaga 
§39e. 
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f) Midsommarfirande på Byaängen fre 20 juni 2014. Ingbritt Stenberg och Lotten Jensen får i 

uppdrag att utarbeta förslag till program och redovisa detta vid styrelsens sammanträde 2 juni.  

g) Barnens Dag sö 6 juli 2014 kl 14.00. Malin Rimfors och Christina Alm presenterar program i ett  

samarrangemang med Primula Veris. Trollkarlen Freddy uppträder.  

h) Politikerutfrågning om Brösarpsbygden den 18 augusti 2014 kl 18.30 i Brösarps Konsthall 

Ordföranden har inbjudit de politiska partierna i Tomelilla kommun. Utfrågningen kommer att ledas 

av en moderator. Inbjudan framgår av bilaga §39h. Några av partierna har anmält intresse. 

§40 Banklånet 

Styrelsen beslutar med tydlig majoritet att tillstyrka det lån på 118 000 kronor som upptagits i 

Sparbanken Syd för att klara likviditeten i projektet ”Brösarp – med naturen som lockbete” i avvaktan 

på att länsstyrelsen slutbetalar det totala projektet. Beslut per capsulam 2014 – 04 – 09 framgår av 

bilaga §40. 

§41 Lokal utvecklingsstrategi för sydöstra Skåne – Leader Ystad – Österlenregionen 

Styrelsen beslutar ge ordföranden i uppdrag att bevaka ärendet. 

§42 Nästa ordinarie sammanträde äger rum måndag 2 juni 2014 kl 18.30 i Församlingshemmet – bl a 

förberedande frågor rörande Brösarpsdagen sö 7 september.  

§43 Avslutning 

Ordföranden avslutade sammanträdet. 

 

Vid protokollet  Justeras 

        

Monika Lindén  Sven-G Hultman 

    

   Eva Nilsson 


